
بسم اهللا الّرمحن الّرحيم , شيخ جنابكم الفاضل قد وّضح يعين يف أشرطة كثرية األزمة اّليت متّر ا , أزمة  السائل :

متناقضة يعين أناس يقولون الّشيخ يفيت بكذا و الّشيخ اخلليج اّليت مسّيت و لكّننا يف بغداد مسعنا أقواال قد تكون 

يفيت بكذا و أناس آخرون يقولون ال الّشيخ قد غّري فتواه األوىل و قال آخر شيء كذا بعد أن حصل ما حصل و 

انتهى كّل شيء فالواقع حنن ال نريد أن نطيل عندنا أسئلة إن كان جنابكم يسع لتسع أسئلة أو عشرة أسئلة , 

صر و أنا ال أريد أن أثّقل الواقع أنا حمرج من هذه املسألة ال أريد أثقل شيء خمتصر ما وصلت إليه شيء خمت

  األزمة ما تقولون فيما جرى بشيء خمتصر من غري أن نثقل عليكم .

على كّل حال حنن أجبنا بأجوبة مفّصلة عن فتنة اخلليج و نزوال عند رغبتك نقول اعتداء العراق على  الشيخ :

ويت ال شّك أنّه خمالفة شرعّية صرحية مهما قيل من مسّوغات و مربّرات من اّلذين كانوا يتعّصبون للعراق و ملا الك

فعله العراق من االعتداء على الكويت تال هذا اخلطأ خطأ آخر و كّل من اخلطأ األّول و اخلطأ اآلخر اّلذي 

كومة إسالمّية قويّة حتكم مبا أنزل اهللا مبعىن هذه سيأيت بيانه سببه مع األسف الّشديد أنّه ال يوجد هناك ح

الكلمة نتج من وراء هذا االعتداء العراقي على جاره الكويت خطأ آخر أال و هو إمهال تطبيق الّنّص القرآين أال 

(( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى و هو قوله عّز و جّل 

إذن انطالقا من هذا الّنّص القرآين اّلذي ال يأتيه الباطل من بني  وا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))فقاتل

يديه و ال من خلفه كان جيب على الّدول اإلسالمّية جمتمعة لو كانت حقيقة تريد أن حتكم مبا أنزل اهللا على 

ابتدأها الّنظام العراقي كان الواجب إّما حماولة اإلصالح و األقّل  يف خصوص هذه اآلية الكرمية و هذه الفتنة اّليت 

يقال بأنّه كانت هناك حماوالت كثرية من بعض الّدول العربّية لتحقيق اإلصالح يقال هذا و ما ندري بطبيعة 

داء احلال ماذا كان جيري كما يقولون من وراء الكواليس لكن اّلذي ال ميكن ألّي إنسان إّال أن يعرفه أّن االعت

(( فأصلحوا وقع فحينئذ إن كانت قامت بعض الّدول العربّية بالواجب األّول املنصوص عليه يف أّول اآلية الكرمية 

  مثّ مل يفد هذا اإلصالح . بينهما ))

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

الثّاين أال و هو قوله و عليكم الّسالم و رمحة اهللا . ّمث مل يفد هذا اإلصالح كان عليهم يطّبقوا األمر  الشيخ :

فإن كانت هناك  (( فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))تعاىل 

حماوالت صحيحة وحقيقّية لإلصالح فيقينا مل يطّبق األمر الثّاين يف اآلية و إن مل يكن هناك حماولة اإلصالح فقد 

باإلصالح و خولفت يف األمر مبقاتلة الفئة الباغية قلت آنفا ما ندري هل  خولفت اآلية جذريّا خولفت يف األمر

هناك كانت فعال حماوالت لإلصالح كما يقال أو مل يكن و هذا ليس يهّم اجلماهري املسلمني و إّمنا يهّمهم هذا 



ولة اإلسالمّية اّلذي شوهد و صار أمرا مقطوعا به أال و هو االعتداء على الكويت فكان الواجب إذن على الدّ 

اّليت تعلن أّا حتكم مبا أنزل اهللا من بني الّدول اإلسالمّية األخرى فكان عليها أن تقاتل الفئة الباغية لكّنها تعلم 

كما حنن نعلم و هذا من عجائب األمور أّن الفرد مّنا يعلم كما تعلم الّدولة أّا ال تستطيع أن تقوم ذا الواجب 

ة ملاذا ؟ ألّن هذه الفئة الباغية باعرتاف الّدولة املظلومة و املعتدى عليها و الّدول اّليت كان مقاتلة الفئة الباغي

عليهم أن يدفعوا الظّلم عنها كّلهم يعلمون أّم ال يستطيعون أن يدفعوا بغي هذا الباغي ملا عرف يف جتربته 

ليهم فاعرتفت ضمنا الّدولة الّسعوديّة بأّا ال تستطيع أن الّطويلة األمد مع الّشيعة اإليرانّيني و أّم أخريا تغّلبوا ع

(( فقاتلوا الّتي ترّد اعتداء العراق على الكويت حيث أّن هذا الّرّد كان واجبا على املسلمني حبكم اآلية الّسابقة 

  و لكن أقول مع األسف .. تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))

  . سائل آخر : الّسالم عليكم و رمحة اهللا

هذا األمر ليس موّجها  (( فقاتلوا الّتي تبغي ))و عليكم الّسالم , أّن املسلمني املخاطبني يف هذه اآلية  الشيخ :

لطائفة من املسلمني أو لدولة من املسلمني و إّمنا هذا اخلطاب موّجه إىل عاّمة املسلمني فأقول مع األسف هؤالء 

ا اإلسالمي الّسّيء متفرّقون خمتلفون أشّد االختالف و لذلك  املسلمون حكومة و شعوبا كما نعلم من واقعن

كانت الّنتيجة العملّية أّن الّدولة الّسعوديّة اّليت كان الّظّن ا أن تكون هي اّليت تبادر إىل تطبيق الّنّص القرآين مل 

يلة الّضعيفة قّوة اجليش العراقي تفعل و عذرها من الّناحية املاديّة واضح جّدا أّا ال تستطيع أن جتابه بقّوا القل

القويّة إذن ماذا كان جيب عليها , كان جيب عليها أن تستعني بالّدول اإلسالمّية األخرى ولكن هل هذه الّدول 

اإلسالمّية األخرى بإمكاا أن تتجاوب مع رغبة الدولة السعودية أن تدفع الّشّر عن نفسها و عن أراضيها و ثانيا 

على أعقابه هل هذه الّدول اإلسالمّية تتجاوب مع الّدولة الّسعوديّة لرّد ذلك البغي اجلواب مع أن ترّد املعتدي 

  . (( و ال يزالون مختلفين إالّ من رحم رّبك ))األسف 

و لذلك أعلنت هي و من عندهم من العلماء أنّه جيب عليهم أن يستعينوا بالكّفار لرّد ظلم الظّامل و  الشيخ :

ويت و على ما قد يلي هذا البغي من بغي آخر , فهنا بدأ خطأ آخر و هو االستعانة بالكّفار الباغي على الك

ا ظهر للّناس أّن األمريكان يريدون أن يقاتلوا العراق كّنا نقول للمتحّمسني من املسلمني 
ّ
حنن كّنا نقول أّوال بأنّه مل

كم إن استطعتم أن تقاتلوا مع العراق فقصدكم أن تقاتلوا أن يقاتلوا مع العراقّيني كّنا نقول هلم رويدا و تأنّوا ألنّ 

األمريكان لكن سوف تقاتلون إخوانكم املسلمني ذلك ألّن األمريكان و من معهم من الفرنسّيني و الربيطان 

 سوف يقّدمون كبش الفداء هلذه املعركة اّليت ستقع . املسلمون يقاتلون بعضهم بعضا و هم استعملوا قّوة هلم فإّمنا

هي قّوة الّسالح و هم أشّد الّناس حرصا على احلياة و لذلك فهم يضّنون بدماء شعبهم و يفدوم بدماء 



 ( كونوا أحالس بيوتكم )املسلمني اّلذين استعانوا م لذلك كّنا نقول هلؤالء املتحّمسني بلفظ احلديث الّصحيح 

ن األطراف املتخالفة قتال ميكن أن يقال إنّه جهاد يف ألّن هذه الفتنة اّليت بدأت تذّر قرا ليس هناك يف طرف م

سبيل اهللا مل يكن هناك جهاد إطالقا و إّمنا كان هناك قتال و هذا القتال كان مقصودا به ليس هو اجلهاد يف 

و فعال سبيل اهللا و إّال كان الطّريق كما قلنا أن يتعاون املسلمون لرّد بغي الباغي مثّ بدأت األمور تتفاقم و تتجّلى 

هجمت الّدول اّليت مسّيت باحللفاء على العراق هنا بدا يل أنّه من الواجب على من بقي من الّدول اإلسالمّية أن 

يكونوا مساعدين للعراق على قتال احللفاء و لكن مل يتحّرك منهم إّال األفراد من الّشعوب فكنت أنصح أيضا 

ّن ذهام سوف ال يتحّقق منه نصر لرّد الكّفار احللفاء على هؤالء األفراد أن ال يتقّدموا للّذهاب للعراق أل

( كونوا أحالس أعقام ألّن هذه محاسات قائمة على األفراد و ليس هناك جيش نظامي فهذا كان موقفنا أّوال 

ا وقعت الواقعة و رأينا أّن احللفاء سيقضون على اجليش العراقي و الّشعب العراقي قلنا جي بيوتكم )
ّ
ب على ّمث مل

الّدول اإلسالمّية الباقية أن يكونوا مع العراق و لكن كما تعلمون حّىت هذه الّدول الباقية ال تزال متشي يف ركاب 

األمريكان هذا رأيي يف ما وقع و لعّلي أجبتك عن ما سألت و لو كان سؤالك موجزا و قد يكون هناك شيء 

  فاتين فتذّكرين إن شاء اهللا

  رياجزاك اهللا خ السائل :

  وإياك . الشيخ :

احلمد هللا يا شيخ قد أوفيت املوضوع , حنن واهللا فقط نريد ما استجّد من أمور فوضحت . الّشيخ  السائل :

الكرمي مسألة عندنا بالعراق يعين جيري اتّفاق بني املواطن و بني الّدولة على بيع سلع خمصوصة بسعر حمّدد على 

  اطن الزّيادة على البيع املقّرر فهل يف ذلك إمث ؟أن يبيعها ذا الّسعر مثّ يريد املو 

هذا يعين ليس أمرا جديدا بالّنسبة للّنظم القائمة اليوم , أظّنكم تعلمون مجيعا أّن األصل يف بيع  الشيخ :

ا طلبوا منه عليه الّصالة و الّسالم الّتسعري 
ّ
قال احلاجات أنّه ال جيوز الّتسعري فيه كما جاء يف احلديث الّصحيح مل

و على هذا جرى العامل اإلسالمي كّله طيلة القرون املاضية ّمث ظهر نظام الّتسعري اإلجباري  ( المسّعر اهللا )

بسبب الّنظام القائم يف بالد الكفر و لعّله هذا بسبب أنّه كان هناك شيء من اإلجحاف بالّنسبة لّلذين يشرتون 

ن القانون الوضعي يوجب عليهم فعال أن يفرض على الّشعب احلوائج و ليس هناك وازع شخصّي ألّم كّفار فكا

الّتسعري فجرت الّدول اإلسالمّية امسا على هذا الّنظام األورويب فسلكوا سبيل تسعري كثري من احلاجيات الفقه 

اإلسالمي يفّرق فيقول األصل عدم فرض الّتسعري على الّشعب إّال يف ظروف معّينة أي إذا كانت هناك ظروف 

ة توجب على احلاكم املسلم أن يراعي فيها مصلحة املسلمني فحينئذ احلاكم املسلم له أن يفرض نظام طارئ



الّتسعري على احلاجيات الّضروريّة لكن أين هذا الّنظام اإلسالمي يف هذه احلكومات مثال القائمة اليوم مع األسف 

إن كان موجودا من قبل كما هو موجود يف  الّشديد اآلن هذا الّنظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل ؟ ف

كثري من البالد حينذاك اجلواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة الّسابقة األصل عدم الّتسعري إّال لظروف طارئة فإن 

فرض أّن اّلذين وضعوا هذه الّتسعرية راعوا يف ذلك مصلحة الّشعب فيجب حنن أن نلتزم الّتسعري مراعاة 

بالّنظام و القانون احلاكم أّما إذا كانت املصلحة على خالف ذلك فبدهّي جّدا أنّه ال  للمصلحة و ليس متّسكا

جيب التزامه هذا الّتسعري و أنّه بالّتايل جيوز خمالفته و خالصة الكالم أنا ال أستطيع أن أقول جيوز أو ال جيوز ألّين 

ز أو بعدم اجلواز على حتّقق مصلحة الّتسعري أو لست ملّما بالباعث على هذا الّتسعري و لكّين أعّلق القول باجلوا

  ال . فإن كانت املصلحة تتحّقق بالّتسعري وجب التزامه و إالّ فال . نعم .

شيخنا الفاضل تباع الّسلع بسعرين يعين عندنا نظام أن تباع الّسلع بسعرين أحدمها نقدا و اآلخر  السائل :

  بالقسط .

المي مع األسف يف العصر احلاضر مع أنّه نظام مل يكن معروفا تعاطيه يف هذا بالء يشمل العامل اإلس الشيخ :

قدمي الّزمان و يف بالد اإلسالم فمع األسف يوجد هناك بعض األقوال لبعض املذاهب املّتبعة اليوم جتيز بيع 

قوال أخرى تعترب أّن الّسلعة الواحدة بثمنني مثن الّنقد و مثن األجل حّىت إّن بعضهم يقول إّن لألجل مثنا و هناك أ

الزّيادة هذه مقابل األجل و زيادة على بيع الّنقد هذه الزّيادة ربا ال جيوز أخذها و أنا من سنني طويلة و طويلة 

جّدا كنت مقتنعا و ال أزال أزداد اقتناعا بأّن هذا القول األخري أال وهو أّن الزّيادة مقابل الّتقسيط ربا هو ربا عني 

الّنّص من  - اسحب الفيش من هنا- ني , الّسبب األّول الّنّص من قوله صّلى اهللا عليه و سّلم حقيقة لسببني اثن

النيب صّلى اهللا عليه و سّلم على أّن هذه الزّيادة ربا و هناك أحاديث من أشهرها حديثان اثنان و يالحظ 

فادة من جانب آخر حيث أّن كّال من الباحث و املتفّقه فيهما أّما يلتقيان يف حترمي الزّيادة و يفرتقان يف اإل

احلديثني بعد التقائهما يف الّتحرمي يعطيان فائدة احلديث األّول هو حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال قال 

من باع بيعتني يف بيعة  ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الّربا )رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم 

صهما مثنا أو الزّيادة ربا . فهذا احلديث يصرّح بشيء ال يصرّح به احلديث الّتايل أال و هو أن البيوع املنهي فله أنق

عنها شرعا فالّنهي عنها يفيد بطالن البيع أّما هذا احلديث بالّرغم عن أنّه ينهى عن بيعتني يف بيعة فهو يسّلك 

 ( فله أوكسهما أو الّربا )الّشرط الغيا و البيع صحيحا ذلك قوله البيعة اّليت وقع فيها هذا الّشرط و لكّنه يعترب 

هذه احلاجة نقدا مبائة و تقسيطا مبائة و عشر مثال البيع صحيح لكن الّشرط باطل . العشرة هذه زيادة هي ربا 

احلديث  فإن أخذ البائع املائة فهي حّقه و حالله و إن أخذ مائة و عشرة فالزّيادة هذه هي العشر هي ربا إذن



هذا أفادنا فائدتني صّحة البيع و بطالن الزّيادة , نأيت للحديث الثّاين فهو سيلتقي مع احلديث األّول يف وصف 

البيع بيعتني يف بيعة و لكّنه يظّل عند الّنهي اّلذي األصل فيه إبطال البيع ذلك هو حديث عبد اهللا بن مسعود 

" عن و يف لفظ  ى اهللا عليه و آله و سّلم عن بيعتني يف بيعة "" ى رسول اهللا صلّ رضي اهللا تعاىل عنه قال 

( من باع إىل هنا احلديث يلتقي مع احلديث األّول ينهى عن بيعتني يف بيعة و ذاك يقول  صفقتني يف صفقة "

ل الفائدة اّليت جاءت يف هذا احلديث أّن راويه و هو مساك بن حرب سئ بيعتين في بيعة فله اوكسهما أو ربا )

و هذا هو بيع  " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا و بكذا و كذا نسيئة "ما بيعتني يف بيعة ؟ قال و هنا الفائدة 

الّتقسيط أبيعك هذا بكذا نقدا مبائة و تقسيطا مبائة و عشر هذا هو بيعتني يف بيعة ال خيفى على أحد أّن مثل 

األئّمة أّما أن يستبعد أن ال تصل إىل اجلميع فهذا هذه األحاديث من املستبعد جّدا أن ال تصل بعض أولئك 

غري مستبعد فكثري من األئّمة فاتتهم أحاديث كثرية جّدا و ذلك يعود إىل سبب من سببني اثنني إّما أن ال تطرق 

هذه األحاديث أمساعهم مطلقا أو أّا طرقت أمساعهم و لكن بأسانيد مل تصّح عندهم و لذلك أعرضوا عن 

فهم على كّل حال سواء كانوا على االحتمال األّول أو اآلخر فهم معذورون بعض هؤالء الّذين وصلت العمل ا 

ا وقفوا على هذه األحاديث كان موقفهم 
ّ
إليهم هذه األحاديث و أكثرهم من املقّلدين املّتبعني لألئّمة اتهدين مل

أّا ال تتعارض مع مذهبهم اّلذي ينّص على أّن منها موقف املقّلد ممّا سواها من الّنصوص فقد تأّولوها حبيث 

لألجل مثنا و أنّه جيوز أخذ الّزيادة مقابل األجل فماذا قالوا ى عن بيعتني يف بيعة , قالوا هذا حممول الّنهي فيه 

ع , على جهالة الّثمن أي حينما يقول البائع هذا بكذا نقدا و بكذا و كذا نسيئة صار هنا مثنان فحينما يقع البي

يقع البيع على اجلهل بالّثمن ألنّه مل يكن حمّددا كان يرتاوح يف مثالنا بني املائة و املائة و عشر هكذا قالوا . لكن 

احلديث يعطينا نّصا أّن عّلة هذا الّنهي يف هذا احلديث أو يف احلديث اآلخر ليس هو اجلهالة بالّثمن إّمنا هو الرّبا 

بناء على ذاك الّتأويل جاؤوا بصورة هي ألصق ما تكون مبا يسّمى عند بعض  ربا )( فله أوكسهما أو الألنّه قال 

الفقهاء باحليل الّشرعّية يقول إذا جاءك الّشاري يريد أن يشرتي منك تلك احلاجة و أنت تعلم أنّه يريد أن 

إذن هنا ال خمالفة يشرتيها منك إىل أجل بالّتقسيط فقلت له مثنها مائة و عشر هنا ال يوجد بيعتني يف بيعة 

للحديث لكّنكم لعّلكم تشعرون معي بأّن هذا أّوال هو متّسك بالّلفظ دون املعىن حقيقة هنا مل يقع بيعتني يف 

بيعة ألنّه ما عرض سعر الّنقد و سعر الّتقسيط و إّمنا عرض سعرا واحدا هو سعر الّتقسيط فهنا زال الغرر يف 

قلت نقدا مبائة و تقسيطا أو إىل أجل مبائة وعشر هنا جهالة يف الّثمن فما دام  رأيهم و بالّتايل صّح البيع أّما إذا

أّن اجلهالة انتفت أي انتفت العّلة فانتفى املعلول و هو الّنهي عن هذه البيعة . عرفنا أّن هذا بين على عّلة جاءوا 

ّص خيالفها متاما حيث جعل الزّيادة ربا ا من عند أنفسهم أّوال و ثانيا أّن هذه العّلة ليست منصوصة ثانيا بل الن



و مل جيعل سبب الّنهي هو اجلهالة اّليت تستلزم عند املتمّسكني ذه العّلة تستلزم بطالن البيع و قد ذكرنا لكم 

آنفا أّن احلديث يفيد جواز البيع ّمث يعطينا العّلة بأّا الرّبا فجاؤءوا ذه الّشكلّية و اآلن تتجّلى لكم هذه 

كلّية لو جاء رجل يريد أن يشرتي هذه احلاجة و يعلم منه أنّه يريد أن يشرتيها منه نقدا فسيبيعها له مبائة إذن الشّ 

هو ملاذا هو باع بسعرين , البيعة األوىل بزيادة عشرة يف مثالنا يف البيعة األخرى بنقص العشر قال ألنّه ما يف هنا 

  ل اختلف لكن هل يف اإلسالم مثل هذا الّتمّسك بالّشكلّيات .بيعتني يف بيعة أي العرض و الّصورة و الّشك

الّشكلّيات كما أظّن تعلمون معي مجيعا اإلسالم ال يقيمون هلا وزنا و من أبرز األمثلة يف ذلك نكاح  الشيخ :

ا قائمة , نكاح الّتحليل شروط الّنكاح املعروفة شرع " الّتلحيشة "الّتحليل نّصا و اّلذي يسّمى يف بعض البالد 

فتلك املرأة اّليت طّلقها زوجها  ( ال نكاح إّال بولّي و شاهدي عدل )ذلك مثال معروف من قوله عليه الّسالم 

ثالثا فال حتّل له من بعد حّىت تنكح زوجا غريه حينما جيء مبن مسّاه الّرسول حبّق بالّتيس املستعار حينما جيء 

بعد انتهاء عّدا و الّزوجة وافقت و وّيل أمرها وافق و الّشهود أيضا  به تظاهر بأنّه يريد أن خيطب املطّلقة و لو

شهدوا فأركان الّنكاح الّشرعي جتّمعت و توّفرت فهل اعترب الّشارع احلكيم هذا الّنكاح صحيحا أم اعتربه باطال ؟ 

كّل من بلغه هذا   فكالمها ملعون و لذلك ( لعن اهللا المحّلل و المحّلل له )ال شّك حيث قال عليه الّسالم 

احلديث من األئّمة و على رأسهم اإلمام أمحد رمحه اهللا حكم ببطالن هذا الّنكاح فإذن هنا يأيت قوله عليه الّسالم 

فهذا الّنكاح اّلذي قام على الّشروط املعروفة شرعا ماذا كان القصد من ورائه ؟ حتليل  ( إنّما األعمال بالنّـّيات )

  أمثلة كثرية و ال نطيل يف ذلك .ما حّرم اهللا و على ذلك 

فأنتم تعلمون قّصة اليهود و صيدهم يوم الّسبت بطريقة االحتيال و هذا مذكور يف القرآن الكرمي و  الشيخ :

( لعن اهللا اليهود حّرمت عليهم الّشحوم هناك حديث قد خيفى على البعض يقول عليه الّصالة و الّسالم 

( و الّشاهد قوله عليه الّسالم  ها و إّن اهللا إذا حّرم أكل شيء حّرم ثمنه )فجملوها ثّم باعوها و أكلوا أثمان

(( أي أخذوا الّشحوم احملّرمة باعتقادهم احلّق هذه الّشحوم حمّرمة و هذا منصوص يف القرآن الكرمي  جملوها )

احلوايا و حنو ذلك نّص يف آية أخرى الّشحوم و  فبظلم من اّلذين هادوا حّرمنا عليهم طّيبات أحّلت لهم ))

فهم يعتقدون بأّن أكل هذه الّشحوم ال جيوز فماذا فعلوا ؟ أخذوها و ألقوها يف القدور و أوقدوا الّنار من حتتها 

فأخذت شكال آخر هذا الّشكل زيّن هلم الّشيطان أّن احلكم اختلف الّتحرمي زال ألّن هذا مل يبق ذلك الّشحم 

( لعن اهللا اليهود حّرمت عليهم الّشحوم  فلعنهم الّرسول بالّنّص الّصريح اّلذي حّرمه اهللا يف القرآن الكرمي

  . ( ثّم باعوها و أكلوا أثمانها و إّن اهللا إذا حّرم أكل شيء حّرم ثمنه )أي ذّوبوها  فجملوها )

ن بأّن العّلة هي فالّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم حيكم على هذه الّزيادة مقابل األجل بأّا ربا فالقول اآل الشيخ :



اجلهالة باطل ألّن احلديث جيعل العّلة ربويّة و بعضهم يقول بأّن البيعتني هنا مل تتحّقق فإذن خلصنا من خمالفة 

احلديث شكال لكن العّلة و هي العّلة الرّبويّة موجودة ال تزال قائمة و لو يف صورة بيعة واحدة هذا من حيث 

ه يف عموم تعامل املسلمني بعضهم مع بعض , تعامل املسلمني األغنياء مع الّنص . نأيت اآلن من حيث الّتفقّ 

الفقراء , تعامل املسلمني األغنياء مع املتوّسطني حاهلم من املسلمني هل هذا الّتعامل يف أخذ الزّيادة مقابل الّصرب 

اجلواب ال . املسلم وجد  على األخ املسلم يف الوفاء هذا يتجاوب مع اخللق اإلسالمي و األخالق اإلسالمّية ؟

يف هذه احلياة هو لعبادة اهللا عّز و جّل كما نعلم مجيعا الكّفار أذهام و أفكارهم و عقائدهم خاوية على 

فاملسلم يف كّل  (( و ما خلقت الجّن و اإلنس إّال ليعبدون ))عروشها ليس فيها شيء من هذا املعىن الّتعّبدي 

اهللا تبارك و تعاىل سواء يف إتيانه مبا أمره به أو يف اجتنابه ما اه عنه فاآلن هؤالء  منطلقه يف حياته فهو يتعّبد إىل

الّتّجار لقد يّسر اهللا هلم هذه الوسيلة وسيلة التجارة وكسب املال بطرق مشروعة كانوا يستطيعون أن يكونوا  

يشكون حاهلم بالّنسبة حلال أولئك  كأولئك األغنياء اّلذين كانوا يف عهد الّرسول عليه الّسالم و جاء الفقراء

" يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصّلون كما نصّلي و يصومون كما نصوم و حيّجون  األغنياء فيقولون 

( أفال أدّلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم و لم قال  كما حنّج و يتصّدقون و ال نتصّدق "

ا مسع هذه البشارة و هي كما تعلمون  م  )يدرككم من بعدكم إّال من فعل مثلك
ّ
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عقب الّصالة فذهب هذا الّرسول الفقري و بّشر الفقراء مبا مسع من الّرسول عليه الّسالم ّمث مل يطل األمد م حّىت 

سمعون مبا قلت لنا إّال فعلوا " يا رسول اهللا ما كاد ألغنياء يعاد رسوهلم إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم ليقول 

فضل اهللا لألغنياء . أنا أقول هؤالء  ( ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء )فقال عليه الّصالة و الّسالم  مثل فعلنا "

األغنياء اّلذين يستغّلون حاجة احملتاجني فيزيدون عليهم يف الّثمن هذه مناسبة يتعّرض هلا الغّين رّمبا مرّات و مرّات 

( قرض درهمين يساوي صدقة يقول الّرسول عليه الّسالم حّضا على عدم الزّيادة مقابل األجل يقول  يف اليوم

رجل أقرض أخاه املسلم درمهني , مائتني , ألفني , كما لو تصّدق من جيبه حيث ال رجعة للّصدقة جليبه  درهم )

قسيطا بعشرة زائد عشرة فلو أنّه باعه مبائة مرّة أخرى بنصف ما تصدق به , فهنا يف مثالنا الّسابق نقدا مبائة و ت

تقسيطا فكأنّه تصّدق خبمسني دينارا فتأّملوا اآلن لو أّن األغنياء كانوا مسلمني حّقا كم يكونون يعين ممّن يغبطون 

إذن إضافة هذه  ( ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء )من أولئك الفقراء اّلذين أجام الّرسول عليه الّسالم بقوله 

زّيادة أّوال هو أسلوب غرّيب ماّدّي حمض ال يعرفه املسلمون من قبل ثانيا فيه تطبيع أغنياء املسلمني على الّتكالب ال

على املاّدة و عدم الّتطوّع بإعانة األخ املسلم و لو قرضا علما بأنّه يربح نصف ما لو كان يعين أقرض املسلم 

عاىل هلذا كّله حنن نعتقد أّن الّتاجر املسلم ال جيوز أبدا أن يأخذ فيعترب نصف ما أقرضه صدقة لوجه اهللا تبارك و ت



زيادة مقابل الّتقسيط و أنا أعتقد أّن املسلمني لو سلكوا هذا الّسبيل القومي لكان رضاء اهللا عّز و جّل حيّفهم من  

بعض املسلمني  كّل جانب وصلنا إىل زمن نستحّل الرّبا املكشوف , فضال عن هذا الرّبا اّلذي قال جبوازه

املتقّدمني األّولني ألّم كما ذكرت لكم آنفا إّما أّم مل يبلغهم احلديث من األصل أو بلغهم بإسناد ال تقوم به 

حّجة عندهم فإذا وصل األمر إىل استحالل الرّبا املكشوف ببعض الفتاوى اّليت تصدر و البّد أّنكم مسعتم الّشيء 

حال اتمع اإلسالمي اّلذي أوجد يف العصر احلاضر بنوكا عناوينها البنك الكثري منها من مصر فكيف يكون 

  هذا جواب ما سألت أيضا . ( يسّمونها بغير اسمها )اإلسالمي مصداق قوله عليه الّسالم 

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

هل جيوز إيداع يف البنوك عندنا يف  ...الشيخ الفاضل هل جيوز و قد تكون يعين جاوبت عليه لكن  السائل :

أنا يعين  ...البلد , بنوك فيها قسم يعطي بفائدة و قسم ال يعطي بفائدة يعين نفس البنك يعين هنا فائدة و هنا 

  مسلم أّدخر يف املال الذي ليس فيه فائدة فهل يف ذلك بأس ؟

دة فيجب الّنظر فيها اّلذي يودع ماله هل يدفع طبعا املسألة األوىل واضحة أّما األخرى اّليت ال تعطي فائ الشيخ :

  شيئا ؟

  ال يدفع . السائل :

  اّلذي يودع ماله يف القسم اّلذي ال يعطي فائدة ؟ الشيخ :

  ال . جمّرد األمانة . السائل :

 جمّرد األمانة , هل البنك يستعمل هذا املال وإال فعال أمانة يف صندوق األمانات ؟ ما أظّن ذلك لكّين  الشيخ :

أعلم أنّه يوجد يف بعض البنوك الّضخمة صناديق تسّمى بصناديق األمانات لكن اّلذي يودع ماله يف صندوق من 

هذه الّصناديق هو يدفع أجرا , املودع للمال بدل أن يأخذ ما يسّمونه أيضا و أرجو االنتباه فأنا أريد من إخواننا 

منهج الّسلف الّصاحل أن ال يتلّفظوا بكلمة الفائدة ألّن هذه  املسلمني و خباّصة منهم الّسلفّيني اّلذين ينهجون

الّلفظة أيضا أجنبّية غربّية ترمجت إىل الّلغة العربّية بفائدة و امسها يف لغة القرآن الكرمي ربا . و لذلك فأنا أرجو أن 

الفّساق اّلذين ال حيّرمون و ال ما جتري على ألسنتكم هذه الّلفظة و إّمنا حتيون تلك الّلفظة اّليت أماا الكّفار و 

حيّللون , إذن لنستعمل كلمة الرّبا مكان الفائدة . أنت ذكرت أّن هناك بنك يعطي ربا مقابل املال املودع فيه و 

( قسم آخر ال يعطي ربا فإذا كان هذا املال يستعمله البنك و هو مرايب فهنا يأيت قوله عليه الّصالة و الّسالم 

فإذن هنا رجالن زيد و عمر , زيد يودع ماله يف البنك اّلذي  با و موكله و كاتبه و شاهديه )لعن اهللا آكل الرّ 



يعطي الرّبا هذا واضح أنّه حرام . عمر يودع ماله يف البنك اّلذي ال يعطي ربا يتوّهم كثري من الّناس أّن هذا جيوز 

املرايب أن يأكل الرّبا بل حّرم أيضا على اّلذي يعطي لكن نسي أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم  مل حيّرم فقط على 

إذن البنكان هنا ال جيوز الّتعامل  ( لعن اهللا آكل الّربا و موكله )املرايب ماله فريايب به فهنا يرد احلديث الّسابق 

اخلرب معهما . لكن هناك قسم ثالث توجد هناك صناديق أمانات يودع املال يف هذا الّصندوق كما بلغنا و هذا 

أظّنه صحيحا لتواتره فهذا الّصندوق له مفتاحان . مفتاح يأخذه املودع و مفتاح يبقى عند املوّظف املختّص يف 

البنك هذا املال اّلذي يودع فيه ال متتّد إليه يد الرّبا حينما يريد مالك املال أن يأخذ شيئا منه يتقّدم إىل البنك 

يأخذ ما يشاء منه مثّ يغلق و ال متتّد إليه يد الرّبا لكن هذا كأّي عمل يقوم فيأيت مبفتاحه فيأيت املوّظف و يفتح و 

به أّي إنسان مقابل أجر هذا حالل هذا الّنوع هو املخرج لبعض املعامالت اّليت يبتلى ا األغنياء املسلمني لكن 

   البنك ماذا يسّمون ؟أنا أعرتف أّن هذا ال حيّل مشكلتهم الّتجاريّة ألنّه مشكلتهم الزم يكون عندهم يف

  سائل آخر : احلساب اجلاري .

اجلاري هذا نعم . لكن الغاية ال تربّر الوسيلة . شرعا الغاية ال تربّر الوسيلة فيمكن إذن استئجار  الشيخ :

صندوق من بنك من هذه البنوك و يدفع أجرة شهريّة أو سنويّة حبسب االتّفاق فهذا هو املخرج فقط واجلواب 

قولون يا أستاذ حنن خنشى على أموالنا من الّسراق خنشى كذا و كذا كالم نسمعه كثريا اجلواب أّوال لّلذين ي

ثانيا ربّنا ال ينهى عباده  (( و من يّتق اهللا يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث ال يحتسب ))بالّنسبة للمؤمن 

نت هذه األسباب مشروعة و هذا هو عن أن يّتخذ أسباب الوقاية مهما كانت هذه الوقايات أنواعها إذا كا

الّسبب املشروع و هو استئجار صندوق من البنك إليداع املال اّلذي خيشى الغّين عليه من أن يسطو عليه 

  الّلصوص . إذن هذا هو جواب ما سألت أخريا .

  جزاك اهللا خريا الشيخ الفاضل هل جتوز الّرشوة إلخراج حّق مغتصب أو ال يعطى احلّق ؟ السائل :

احلقيقة هذه املسألة هلا صور فيجب أن حتّدد الّسؤال ألّين أعتقد أنّه ال جيوز يف أكثر األحيان . ما هو  الشيخ :

  املال املغتصب مثال يف كالمك صورة؟

صورة رجل عنده حّق مثال يف دائرة  املوّظف إذا ال تعطيه ماال ال يطلع حّقك أو يطلع املوّظف و  السائل :

  يظلمك ..

  ما وضحت يل املسألة يعين هذا املوّظف له مال للّدولة ؟ : الشيخ

  أنا عندي حّق يف دائرة يف الّدولة . السائل :

  لك مال وإال ماذا ؟ الشيخ :



سائل آخر : يف اجلمارك أستاذ ال تطلع البضاعة إّال تعطيه رشوة حّىت خيرجها إذا مل تعطه رشوة ستتأّخر البضاعة 

  ما تتأّخر ستتضّرر . و ممكن هذه تضّرك يعين كلّ 

  هذا مثال ؟ الشيخ :

  سائل آخر : نعم .

طّيب , إذا كان املقصود من هذا املثال أّن البضاعة ال خترج من اجلمارك إالّ برشوة تدخل جليب املوّظف  الشيخ :

الّرشوة للخالص من فهذا جيوز إّما إن كان املقصود ال خترج إّال بدفع الّضريبة اّليت فرضتها الّدولة فال جيوز إعطاء 

الّضريبة واضح الّصورتان ؟الصورتان واضحتان ؟ يعين ال نستطيع حنن اآلن و خباّصة بالّنسبة هلذه القوانني القائمة 

يف هذا الّزمان ال نستطيع حنن أن نطّور القوانني الوضعّية دفعة واحدة و كّل واحد مّنا حسب رأيه و اجتهاده هذا 

ن هذه القوانني ال ميكن لعامل فقيه إّال أن يعرتف بصالحها لألّمة قسما منها و يف ال ميكن أبدا ألّن قسما م

الوقت نفسه ال بّد من أن يعرتف أّن هناك ضرائب ال ينبغي أن تشرع و لكن من اّلذي يستطيع أن ميّيز هذه من 

رائب اّليت تفرض إذا كان هناك هذه ؟ عاّمة الّناس ؟ عاّمة املكّلفني ؟ ال. إذن فيما يتعّلق مثال باجلمارك و الضّ 

نظام عاّم مفروض على كّل الّناس اّلذين يدخلون ببضاعة ما أن يفرض على هؤالء الّناس ضريبة عاّمة من قبل 

الّدولة فهنا ال جيوز أن يدفع املسلم ألحد املوظّفني من أجل أن خيالف الّنظام اّلذي تبّنته الّدولة لكي هو يرتاح 

نّه هنا سيرتّتب أمران اثنان األمر األّول ما أشرت إليه آنفا أنّه يا أخي ما أدراك أّن هذه من هذه الّضريبة أل

الّضريبة ظلم جيوز أّا تكون عدل فال جيوز أن نفتح الباب لكّل فرد من أفراد املسلمني أن يتحّكموا يف القوانني 

الّرشوة هلذا املوّظف عّودته على أن تكون حسب آرائهم إن مل نقل حسب أهوائهم , الّشيء الثّاين أّنك بدفعك 

وظيفته ّمث الوظيفة هذه تارة ال يكون فيها ظلم إمجاعا أنا أضرب لكم مثال سهال مسحا مثال وجد يريد أن يقدم 

طلبا يف أمر ما ووجد أمامه عشرات األشخاص فهو يرشي املوّظف ليقّدمه على اآلخرين هذه الّرشوة مقطوع بأّا 

جتاوزه هو نظام الّرتتيب اّلذي يأمر به اإلسالم يعين كما يقال يف حديث معناه صحيح و مبناه غري  حمّرمة و أنّ 

فأنت تصّور أّنك كنت األّول ليقّدم طلبك فجاء العاشر و بطريقة ملتوية  ( من سبق إلى مباح فهو له )صحيح 

( ال يؤمن أحدكم حّتى عليه الّسالم يقول خمالفة لنظام الّشرع صار هو األّول أيرضيك ذلك ؟ طبعا ال .والّرسول 

فإعطاء هذا املسلم الّرشوة لذاك املوّظف لكي يقّدم معاملته على معاملة  يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه )

الّسابقني له هذه رشوة حمّرمة بال شّك ال جيوز للرّاشي أن يقّدمها للمرتشي كما أنّه ال جيوز للمرتشي أن يأخذها 

ة ملخالفة القانون القائم و املاشي على الّناس مجيعا فيه مفسدة أخرى و هي تعويد املوظّفني على ففتح باب الّرشو 

(( و تعاونوا على البّر و الّتقوى و ال تعاونوا على اإلثم و قبض الّرشوة و هنا نقع يف خمالفة قوله تبارك و تعاىل 



  الّسابق على هذا الّنظام ميكن أن تأخذ اجلواب على سؤالك العدوان ))

  ابو ليلى : األخ صار له ساعة ..


